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בנ״ה»היתררוצים

כסףשלמו

חניוןבעד

יקוםשלא

צורשלוחית

אישבהםבמקריםחניה׳/ל״כופרהדרישהשכיחהאביבבתל

חניוניםנבניםלאבכסףאבלמגורים.בפרויקטחניהלבנותאפשר

בעירייהאבלהדרוש.במרחקולאבחוק,המוקצבבזמןחדשים

צורשלוחיתחוקית״העירשלהחניה״תוכניתמתעקשים:

שמקבליםרביםזמיםבר'

rqapcפרויקטיםלהקמתאישור

הצפוףבמרכזלמגורים^^

לשלםמתבקשיםאביב,תלשל

כחלופהחניה״״קרןבשםתשלום

אפשריתשאינהחניותלהקמת

בתשלוםתכנוניות.מגבלותבשל

אמורההיאלעירייהשמועברהזה

במרחקציבורייםחניוניםלהקים

כמהאזפרויקטים.מאותםסביר

עירייתהקימהציבורייםחניונים

ששולמו?הכספיםבגיןאביבתל

לנחש.רקיכוליםאתם

רוזן,מיכאלעו״דלדברי

במיסויהעוסקמשרדבעל

מקרקעין,מיםיוהפחתתעירוני

שמוקמיםבפרויקטיםכשמדובר

הצפופה,העירבמרכזבעיקר

בתוספתכשמדוברובמיוחד

בבנייהולאקייםלבנייןבנייה

יחפורשמישהוהסיכויחרשה,

מרתףהקייםלבנייןמתחת

אפסי.חניה

מקריםשבהרבהיוצא״מכאן

שיספקוחניהפתרונותאין

משרדמכךכתוצאההתקן.את

שלפיהתקנהאישרהפנים

היזםחניה,להתקיןבמקום

לקרןשתשמשחניה׳,׳קרןישלם

חניוןהקמתשמטרתהייעודית

מהפרויקטמטר350שלבמרחק

החניה,קרןשולמהשבגינו

חניוניםשנים.עשרובתוך

החניותחלףלמעשהיהיואלה

באותםלקוםאמורותשהיו

פרויקטים״.

למרותרוזן,שלדבריאלא

לעירייתהמועבריםהכספים

החניה,קרןבעבוראביבתל

חניוניםקמיםמהרכךכללא

כלקרובולאבעיר,חרשים

ולכןפרויקטים,לאותםכך

במקריםלהשיבנאלצההעירייה

ליזמים.כספיםמסוימים

המצב,עםלהתמודד״כדי

מערכתלייצרהחליטההעירייה

מאחרעצמה,משלחקיקה

הפניםמשרדשלשהתקנות

למעטבארץ,מקוםכלעלחלות

תוכניתשעשומקומיותרשויות

עצמן.משלעירבניין

לפניאישרהאביבתל״עיריית

תב״עשנקראתתוכניתכעשור

התנאיםאתאחרתשמגדירהח׳,

התוכניתחניונים.להקמת

חלקים,19ל־העיראתמחלקת

פטורשניתןשבמקרהוקובעת

חניה,קרןושולמהחניות,מהקמת

חניוןמקימהשהעירייהמספיק

מטר500עדשלבמרחקציבורי

הפרויקטנמצאשבומהאזור

זמן.מגבלתללאוגםהמדובר,

באמתלאהתוכנית״בפועל,

נוספים,חניוניםהקמתמבטיחה

להשאירלעירייהומאפשרת

לקרןששולםהכסףאתבקופתה

החקיקהתכליתכלהחניה.

כדיערמתוכן.רוקנהלמעשה

להתקיים"חייבת

קרבתשלדיקה

החניוןביןמקום

שלהקמתוהציבורי

משמשיםהרחבתואו

החניה,קרןכספי

החדשהבנייןובין

נדרשיםשבעליו

החניה",לקרןלשלם

קורןהשופטקבע

אתקיבלחניה׳,׳קרןשהמונחכך

חניה׳״.׳כופרהכינוי

במסווה״"מס

המשמעותיותהפסיקותאחת

ביוניניתנההחניהקרןבנושא

משפטביתשופטידיעל2011

קורן,ישיאביבבתלהשלום

מרוקנתאכןח׳תוכניתכישקבע

שנקבעוהחניהתקנותאתמתוכן

בשנתוהבנייה.התכנוןבחוק

ברחובנכסבעליהגישו2003

צדקנווהבשכונת15סבאכפר

הבקשהבנייה.להיתרבקשה

קרןתשלוםובהםבתנאיםאושרה

שקל.אלף92בסךחניה

הסכוםאתשילמוהבעלים

כתבעלוחתמו2005בינואר

הםמחאה.תחתההתחייבות

נגדמנהליתעתירההגישו

נאלצוכיטענוובההעירייה,

מחאהתחתזהתשלוםלשלם

ביתם.בנייתאתלעכבלאכדי

סמכותאיןלעירייהכיטענועור

תמורהנטולתשלוםלהטיל

ונוכחמסווה״,״מסבבחינתשהוא

המאפשרותהתוכניתהוראות

מביתרבבמרחקהחניוןבניית

ביןהזיקהנשללההתובעים

הוסיפוהםלתמורה.התשלום

מסתמכתשעליהח׳תוכניתכי

קרןתשלוםבדרישתהעירייה

הוראותלתכליתמנוגדתחניה,

ביחסוהבנייההתכנוןותקנות

פסולה.התוכניתכןועללחניות,

חוקכיהעירייהטענהמנגד

אתמסמיךוהבנייההתכנון

תקןלקבועהמקומיתהרשות

מוסמכתהיאכןועלחדשחניה

שוניםתנאיםח׳בתוכניתלקבוע

החניה,לקרןהתשלוםלגבי

שלבמרחקחניוןהקמתביניהם

סמוךמאזורמטרים500ער
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הנכס.נמצאשבולאזור

סכוםכיהעירייהטענהעוד

עלויותאתמכסהאינוהגבייה

והעירייההחניוניםשלההקמה

המימוןבהפרשלשאתנאלצת

הכספיםלטענתהמתקציבה.

נשמריםהחניהלקרןהמשולמים

להקמתומשמשיםחניהבקרנות

טענהכןכמוולהרחבתם.חניונים

תשלוםבגיןהתמורהכיהעירייה

היאהחניהלקרןההשתתפותדמי

הנכם.בתחוםחניהמהקמתהפטור

״חייבתכיקבעקורןהשופט

מקוםקרבתשלזיקהלהתקיים

שלהקמתוהציבוריהחניוןבין

קרןכספימשמשיםהרחבתואו

שבעליוהחדשהבנייןוביןהחניה,

קבעהחניה״,לקרןלשלםנדרשים

החניהקרןכספי״אגירתקורן.

אלוניורםהעירייהשמציינתכפי

ללאהתובעיםביתלאזורמחוץ

הציבוריהחניוןביןממשיתזיקה

הטלתבבחינתהיאלביתם,

הסמכהללאחדשחובהתשלום

הגדילהאביב...תלעירייתבדין.

שלהנכםביןהמרביהמרחקאת

החניוןלביןהחניהלקרןהמשלם

אותו,לשרתשאמורהציבורי

אווירימרחקמטר350מעל

קורן.קבעבתקנות״,שקבועים

ביןקשרכלאין״לשיטתה

מרחקלביןהחניהלקרןהגבייה

לחניון.הנכסביןההליכה

חניהאזורי19ל־חולקההעיר

אתלייעדמאפשרתוהתוכנית

אזורבאותושנגבוהכספיםכל

מגבולותיומטרים500ובמרחק

אזור.באותוציבוריחניוןלהקמת

מספיקהצטברשלאבמקרה

הוועדההעירייהלשיטתתקציב

לרכזרשאיתהיאהמקומית

אזורים.ממספרשנגבוסכומים

האזורגבולותביןשהמרחקמכאן

500מעלבהרבהלעלותיכול

מקילומטר.למעלהואףמטרים

היאחניהלקרןבמשלטיםפגיעה

לכוונתבניגודועומדתחמורה

פתרוןלהעמידהחניהתקנות

קרוב.חניה

מצאהלאהעירייהכן״כמו

ח׳בתוכניתלהתקיןלנכון

אמורהשבמסגרתוזמןמגבלת

שיוקםציבוריחניוןלהקיםהיא

״התוכניתרוזן:עו״ד

הקמתמבטיחהלא

נוספים,חניונים

לעירייהומאפשרת

אתבקופתהלהשאיר

לקרןששולםהכסף

החקיקההחניה.

והמונחמתוכןרוקנה

אתקיבלחניה','קרן

חניה"׳'כופרהכינוי

ההיתרמבקשימשלמימכספי

העירייהשיטתלפיהחניה.לקרן

הקמתאתלדחותיכולההיא

הגבלהכלללאהציבוריהחניון

עלניתנתלאבפועלבזמן.

עבורתמורהכלהעירייהידי

החניה״.לקרןהתשלום

תשיבהעירייהכיקבעקורן

בסךהחניהקרןאתהנכםלבעלי

הפרשיבצירוףשקלאלף92של

טרחתשכרוכןוהצמדה,ריבית

שקל.אלף30בסךעו״ד

y/7ar"דרישה

ופסולה"

מתנהלתאלהבימיםגם

יזםרוזןעו״רמייצגשבהעתירה

לפרויקטבנייההיתרשקיבל

במסגרתבעיר.העםאחדברחוב

קרןלשלםהיזםהתבקשההיתר

חניותהקמתחלףלעירייהחניה

נטעןשבעתירהאלאבפרויקט.

ביצועממועדשנה13בחלוףכי

חניהמקוםהוקםלאהתשלום,

כקרןששולמומהכספיםכלשהו

החניוןוגםהנכם,בגיןחניה

לההחניהמקרןימומןשלכאורה

שלבמרחקממוקםהתובעשילם

תובעכןעלמהנכס.מטרים910

אתלולהשיבמהעירייההיזם

במלואם.הכספים

כיהעירייהטענהמנגד

כמקורח׳תוכניתעלהסתמכה

חניהלקרןהתשלוםלגבייתחוקי

זה.בתשלוםשימושועשיית

ניתנה.טרםזהבתיקההכרעה

שותףנדם,ירוןעו״רלדברי

ושות׳אליעזרבןצביבמשרד

מוניציפלי,במיסויהעוסק

כאשריותרגדולעודהאבסורד

שאינהלהיתרבבקשהמדובר

דיור,יחידותבתוספתכרוכה

מ״רעשרותשלבהרחבהאלא

מייצגנדםאחת.ביחידהספורים

קומתירובביתהמתגוררתושב

היתרשביקשאביב,רמתבשכונת

נוספים,מ״ר35ב־ביתולהרחבת

50בסךחניהקרןלשלםונדרש

ההיתר.לקבלתכתנאישקלאלף

נוספהלאכיבאבסורד,״מדובר

הורחברקאלאדיור,יחידתפה

מראשלנוברורבנוסף,קיים.נכס

חניוןשוםלהקיםניתןשלא

טועניםאנחנוולכןבאזור,נוסף

ופסולה״,שגויהבדרישהשמדובר

במועדכבר״הרינדם.אומר

היאאםיודעתהעירייההתשלום

אובאזורנוסףחניוןלהקיםיכולה

השירותאתשמנתקיםברגעלא.

התשלוםדרישתהכסף,מגביית

לארנונה״.בדומהלמס.הופכת

שלח׳תב״ענדם,לדברי

לתקנותמנוגדתהעירייה

הפניםמשרדידיעלשנקבעו

התקנותשמטרתכךבוטהבאופן

ועדה״למעשה,מתקיימת.לא

מןלפטוררשאיתמקומית

חניה,מקומותלהתקיןהחובה

אוסביבהשבתכנון,משיקולים

"החיובנדם:עו״ד

בהכרחמשקףאינו

הקמתעלויותאת

ותשלוםהחניון,

לאהחניהקרן

מיידילפתרוןיביא

מאחרחניהבמצוקת

להקמתשהמועד

בהמתנהכרוךהחניון

שנים"ארוכת

בניההיתרמבקשולחייבתחבורה

אותםשלבהתקנתםלהשתתף

ציבורי,בחניוןחניהמקומות

ובלבדהקרן,הוקמהשלמימונו

שנים10בתוךמוקםשהחניון

ושהמרחקההיתרמתןממועד

הציבוריהחניוןלביןהנכסבין

במרחקמטרים350עליעלהלא

תוכניתאביבשבתלאלאאווירי.

עלגוברותשהוראותיהקובעתח׳

הוראותועלאחרתתוכניתכל

להיותהפךהחיובהחניה.תקנות

נדרשוהואהואילמסמעין

ממשלשקולובליטכניבאופן

אוסביבתייםתכנוניים,שיקולים

מתמלאותתמידלאתחבורתיים.

קרןייעורכמוהחוקדרישות

ציבורי,חניוןלמימוןמיוחדת

בסמיכותהציבוריהחניוןתכנון

ותוךהנכםשללמיקומוהולמת

נדם,טועןלמעשה,סביר״.זמן

ראוי,ניצולנעשהבהכרחלא

חניהקרןכספישלותקיןחוקי

אינוהחיוב״סכוםהעירייה.בידי

הקמתעלויותאתבהכרחמשקף

לאהחניהקרןותשלוםהחניון,

חניהבמצוקתמיידילפתרוןיביא

החניוןלהקמתשהמועדמאחר

שנים״.ארוכתבהמתנהכרוך

העירייה:תגובת

מחייבתלאהפסיחה

נמסראביבתלמעיריית

קיבלה״העירייהבתגובה:

דרזנרדיןפסקאתעצמהעל

זאת,עםפיו.עלופעלה

השלוםמשפטביתפסיקת

בכלהעירייהאתמחייבתאינה

מכוחהגבייהלהמשךהנוגע

לאחרונהמכך,יתרההתוכנית.

הותקפהשבהעתירהנוהלהאף

הערותונוכחח׳תוכניתחוקיות

הדיוןבמעמרהמשפטבית

אשרדברנדחתה,העתירה

חיזוקהעירייהעבורמהווה

לצייןישהתוכנית.לחוקיות

לתכנוןהמחוזיתהוועדהגםכי

תוקףלתתממשיכהובנייה

מחדשפעםבכלח׳לתוכנית

בקשותאליהמוגשותכאשר

בקשותחניהמתקןלפטור

סמךעלידהעלנבחנותאשר

התוכנית״.להוראותובהתאם

בפריפריהדירהשלבמחירחניהמקום

ויקרים,מבוקשיםהםנוספותובעריםאביבבתלחניהמקומות

פיעלשנים.בחמשעצמםהכפילואביבבתלהחניותומחירי

מקוםעלותשנים,כחמשלפנימסילתיחייםהשמאישערךבדיקה

בהתאםשקל,אלף250ל־200ביןנעהאביבתלבמרכזחניה

שכונותבאותןזאת,לעומתכיום,אזור.באותוהחניהלמצוקת

שקלאלף450500עלעומרפרטיתחניהמחירהעירבמרכז

בררוםרירה.לרכישתמספיקיםהיוהרחוקהשבפריפריהמחירים

שקל.אלף150כ־עלעומרהחניהמחירהעיר

בעריםהחניהמקוםעלותאתגםמסילתיבחןהבריקהבמסגרת

מבוטללאמחירלשלםישמסתבר,כךשם,וגםאחרותגדולות

בבנייניצמודהחניהעלותלמשל,בירושלים,חניה.מקוםתמורת

התחתיתבעירבחיפה,בממוצע.שקלאלף90עלעומדתמגורים

אלף90שאנןנווהבשכונתבממוצע,שקלאלף65חניהתעלה

אלף120ל־100ביןעלכברמדוברהכרמלובמרכזבממוצעשקל

אחר.חניהלמקוםשקל

לדירהשישמהעובדהמושפעמסילתי,מזכירהדירה,מחירגם

יקרהתהיהצמודהחניהעםאביבבתלרירהכך,צמודה.חניה

rinריחניהעםדירהובחיפה,בירושליםחניה.ללאמדירהיותר%02בכ־

חניה.ללאדירהמאשריותר%01עד%5ב־יקרהלהיותיכולה

מסך%46להשכרההמוצעותהחניותבמספרמובילהאביבתל

להשכרתמודעות237מביןבעיר,הןירבאתרהמוצעותהחניות

חניהשלהממוצעהמחיריםטווחבאתר.היוםהמתפרסמותחניה

אביבבתללחודש.שקל002,1עדליוםשקל100ביןנעלהשכרה

הנמוך.וההיצעהגדולהביקושבשלביותרהגבוהיםהמחירים

מימוןבןבשררותלהשכרהמוצעותצמודותחניותלדוגמא,

וברחובלחורש,שקל007,1במחירבירושליםטלביהבשכונת

בחורש.שקל000,1ב-חניהלהשכרהמוצעתבת״אארלוזורוב

נווהבשכונתהיאבאתרלמכירההמוצעתביותרהיקרההחניה

אביבבתלבוגרשובברחובשקל.אלף300תקווהבפתחגן

15ב־ובנתניהשקלאלף250שלבמחירחניהלמכירהמוצעת

ידאתרשלהשיווקסמנכ״ליתעופרים,גלבלבד.שקלאלף

ולעסקים;פרטייםלאנשיםהכנסהלמקורהפכוהחניותכימציינת

נאההיאהמדגםפיעלאביבבתלהחניותהשכרתעלהתשואה

תשואהלבעליםלהניבועשויהאביב,בתלדירותלהשכרתיחסית

השקעתו.עבור%7.5%8.6שלשנתית
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